K uveřejnění na web města – sekce
veřejné zakázky

Výzva
Zájemcům k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou
mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, včetně poskytnutí zadávací
dokumentace
Projekt je finančně podporován Evropskou unií v rámci Programu rozvoje venkova.
Název projektu: Kraslice – Stavební úpravy za účelem obnovy hřbitovní kaple se zvonicí v Tisové
Název veřejné zakázky: „Kraslice – Stavební úpravy za účelem obnovy hřbitovní kaple se
zvonicí v Tisové“
1. Identifikační údaje zadavatele
Název:
Město Kraslice
Sídlo:
Náměstí 28. října č.p. 1438, 358 01 Kraslice
IČ:
00259438
Statutární orgán:
Ing. Zdeněk Brantl, starosta města
Telefon:
+420 352 370 410
Osoba zastupující zadavatele:
Zadavatel je v tomto výběrovém řízení smluvně zastoupen níže uvedenou osobou, která za
zadavatele vykonává zadavatelskou činnost, včetně zajištění průběhu výběrového řízení.
Název:
ABRI, s.r.o.
Sídlo:
Ondříčkova 537, 356 01 Sokolov
IČ:
616 79 763
Kontaktní osoba:
Mgr. Miloslav Holek
holek@abri-dotace.cz, +420 731 656 286
e-mail/telefon:
2. Informace o druhu a předmětu zakázky
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Předpokládaná hodnota: 800.000,- Kč bez DPH
Předmět zakázky:
Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu hřbitovní kaple se zvonicí. Je
navrženo odstranění všech poškozených částí zděné stavby, demontáž dřevěné zvonice,
demontáž poškozené střechy a dřevěného krovu, odstranění poškozené dřevěné stropní
konstrukce.
Nový dřevěný krov je navržen pro sněhovou oblast V-2,25 kN/m2. Střecha bude pokryta
eternitovými šablonami v imitaci břidlice, zvonice bude z titanzinkového plechu. Okenní
a dveřní otvory budou zajištěny novými dřevěnými výplněmi, vrata budou opatřeny větracími
mřížemi, okenní výplně v I.NP budou prosklené dle dobových fotografií. Svod dešťové
kanalizace bude mimo objekt a bude zachován stávající systém vsakování.
Oplocení hřbitova bude v celé délce cca 340 m demontováno, budou nově ukotveny kamenné
sloupky a provedena výstavba nového dřevěného oplocení. Součástí objektu oplocení je i
oprava sloupů vstupní brány (rozebrání a nové vyzdění, osazení betonových hlavic).

Bližší technické podmínky viz. příloha č. 6 projektová dokumentace stavby vypracovaná
panem Václavem Dubšem, autorizovaným technikem v oboru PS, Kraslice, Wolkerova 879.
Kód CPV – 45454100-5 rekonstrukce budov
3. Místo a doba plnění zakázky (lhůta pro dokončení)
Místo plnění: Město Kraslice, katastrální území Tisová, poz. parc. č. 658, st. p. č. 202
Předpokládané zahájení plnění: 01. 04. 2013
Předpokládané předání a převzetí stavby: nejdéle do 31. 07. 2013
4. Informace k zadávací dokumentaci a zakázce
Zadávací dokumentaci této veřejné zakázky tvoří:
- Tato výzva k podání nabídky s Informaci a pokyny zadavatele pro uchazeče
- Návrh smlouvy o dílo (formát .doc)
- Příslušné formuláře dle požadavků zadavatele (formát .doc)
- Výše uvedená projektová dokumentace v el. podobě ( formát .doc a .pdf)
- Výkaz výměr k ocenění na CD (formát .xls)
Poskytnutí zadávací dokumentace
Zadavatel uveřejnil kompletní zadávací dokumentaci této veřejné zakázky na svých webových
stránkách v sekci „veřejné zakázky“ na adrese http://www.kraslice.cz/verejnezakazky/vypsane/, kde jsou volně v elektronické podobě dálkově přístupná ke stažení.
Dodatečné informace
Uchazeči mohou v případě nejasností písemně požádat o dodatečné informace
k zadávacím podmínkám na e-mailu holek@abri-dotace.cz. Kontaktní osoba pro poskytování
dodatečných informací je Mgr. Miloslav Holek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena
nejpozději 2 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Dodatečné informace budou elektronicky odeslány současně všem dodavatelům, kterým byla
zaslána tato Výzva se zadávací dokumentací a dále bude provedeno jejich uveřejnění na
webových stránkách zadavatele v sekci této veřejné zakázky.
Za tímto účelem se proto důrazně doporučuje uchazečům tento web průběžně sledovat!
5. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečů
Zadavatel požaduje prokázání kvalifikačních předpokladů takto :
• Prostou kopií dokladu o oprávnění k podnikání ve stavebnictví tj. příslušný
živnostenský list či výpis z živnostenského rejstříku s předmětem podnikání provádění
stavebních prací, jejich změn a odstraňování,
• Prostou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů, je-li v něm uchazeč
zapsán,
• Doložením čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
dle přílohy č. 2,
• Prostou kopií osvědčení o autorizaci autorizovaného technika nebo inženýra dle
zákona č. 360/1992 Sb., v pozemní stavby osoby, jejímž prostřednictvím odbornou
způsobilost zabezpečuje,
• Seznamu alespoň dvou stavebních zakázek (referencí) jejichž předmětem bylo
provedení rekonstrukce či stavby obdobného charakteru, provedených daným
dodavatelem za posledních 3 roky, s uvedením kontaktu na objednatele, pro nějž byly
tyto práce provedeny, k ověření reference.
6. Hodnotící kritéria
Hodnocení nabídek bude provedeno hodnotící komisí podle základního hodnotícího kritéria
nejnižší nabídkové ceny. Při hodnocení rozhoduje pro plátce daně z přidané hodnoty (DPH)
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cena bez DPH, pro neplátce cena s DPH. Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou za celý předmět této veřejné zakázky.
7. Obchodní a platební podmínky včetně
Obchodní a platební podmínky jsou v plném rozsahu uvedeny v podobě návrhu smlouvy o dílo
uzavírané dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, který je přílohou č. 3. Konečný text
smlouvy bude doplněn na základě výsledku výběrového řízení. Smluvní podmínky není
uchazeč oprávněn v nabídkovém řízení jakkoli měnit. Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
Uchazeč do návrhu smlouvy pouze doplní na vyznačených místech požadované údaje (identif.
údaje, cenu, termíny apod.) a návrh opatří podpisem statutárního orgánu. Návrh smlouvy je
poskytnut v el. podobě ve formátu MS Word. Tento vyplněný a podepsaný návrh smlouvy
uchazeč přiloží jako součást své nabídky. Zadavatel připouští průběžnou fakturaci vždy však
max. 1x měsíčně, a to na základě skutečně provedených a odsouhlasených stavebních prací, se
splatností 30 dnů ode dne doručení příslušné faktury. Faktury se budou předkládat ve dvou
vyhotoveních a bude v nich vždy uveden název této veřejné zakázky.
8. Lhůta pro podání nabídek a způsob podání
Nabídky doručte zadavateli nejpozději do 31. 01. 2013 do 10:00 hod.
Neveřejné otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 01. 02. 2013 v sídle zadavatele.
Hodnocení provede hodnotící komise zadavatele dle výše uvedeného hodnotícího kritéria.
Nabídky lze zadavateli doručit pomocí provozovatele poštovních služeb na adrese:
Město Kraslice, nám. 28 října 1438, 358 20 Kraslice,
nebo osobně do: podatelny MěÚ Kraslice, nám. 28 října 1438, 358 20 Kraslice
Nabídky zde budou přijímány do konce lhůty pro podání nabídek. Osobně lze nabídky doručit
do podatelny MěÚ v úředních hodinách: PO a ST 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
ÚT a ČT 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
PÁ
8:00 - 11:30, 12:30 - 13:30
Veškeré nabídky musejí být předloženy uchazečem písemně v českém jazyce v jednom
podepsaném originále označeném jako „originál“ a jedné kopii označené „kopie“. V případě
jakýchkoli nesrovnalostí mezi jednotlivými verzemi bude mít přednost verze originální.
Všechny verze nabídky musejí být řádným způsobem svázané nebo zapečetěné tak, aby
nemohlo dojít k vypadávání listů. Oceněný výkaz výměr v el. podobě se na CD předkládá
pouze v jednom vyhotovení.
Nabídky musejí být předloženy v řádně uzavřené, neprůhledné a neporušené obálce označené
takto: „Kraslice – Stavební úpravy za účelem obnovy hřbitovní kaple se zvonicí v Tisové“–
NEOTVÍRAT DO ÚŘEDNÍHO OTEVŘENÍ. Na obálce bude dále uvedena adresa daného
uchazeče!
Rozhodující pro včasné podání nabídky je doručení nabídky do sídla zadavatele. Nikoliv
okamžik podání zásilky poštovní službě!
9. Požadavku na jednotný způsob uvedení nabídkových cen a ocenění výkazu výměr
Nabídková cena za splnění celého předmětu veřejné zakázky bude uvedena v českých
korunách. Konečná nabídková cena bude v členění: cena bez DPH, výše DPH a včetně DPH
uvedena v Krycím listu nabídky (příloha č. 1) a dále ve smlouvě o dílo. Ocenění jednotlivých
částí zakázky provede uchazeč do přiloženého slepého výkazu výměr, kde bude zároveň také
uvedena celková cena. Tento oceněný výkaz výměr bude následně v elektronické podobě na
CD i písemné podobě doložen jako součást nabídky.
Pro zpracování nabídky se použije formát výkazu výměr, který je v elektronické verzi
poskytován jako součástí zadávací dokumentace tzn., že uchazeč provede ocenění jednotlivých
položek přímo do zadavatelem předkládaného výkazu výměr nikoliv např. do jím
samostatně vytvořených souborů. Uchazeč musí ocenit všechny položky uvedené
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v předkládaném výkazu výměr a žádnou z položek nelze ocenit 0,- Kč! Nelze např.
neocenit některou z položek s tím, že je její cena zahrnuta v jiné z položek či z důvodu, že
provedení určité části není třeba, případně že nějaká část bude provedeno zdarma.
Uchazeč není oprávněn zasahovat do výkazu výměr, provádět v něm úpravy či změny.
Nejasnosti či nutnost změn je povinnost řešit dotazem na zadavatele pomocí žádosti
o dodatečné informace dle bodu 4 této výzvy. Ceny budou obsahovat veškeré práce,
dodávky, činnosti a náklady související s pracemi tak, aby nabídkové ceny byly konečné!
10. Povinný obsah nabídky a požadavek na úplnost nabídek
1. Krycí list nabídky s uvedení nabídkové ceny a identifikačních údajů uchazeče (příloha č. 1)
2. Doplněný a podepsaný návrh smlouvy o dílo (příloha č. 3)
3. Živnostenský list (provádění staveb) a výpis z obch. rejstříku (ne starší 90 dnů, je-li v OR)
4. Autorizace v oboru pozemní stavby
3. Podepsané prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
4. Seznam s uvedením alespoň dvou referencí
5. Oceněný výkaz výměr v písemné i elektronické podobě na CD
V případě, že nabídka některého z uchazečů nebude obsahovat všechny náležitosti požadované
zadavatele v této výzvě, pak bude z výběrového řízení vyřazena. Stejně tak pokud doložené
dokumenty nebudou splňovat požadované náležitosti.
11. Další podmínky
a) Zadavatel si vyhrazuje právo zadání veřejné zakázky bez udání důvodu zrušit, změnit
upřesnit nebo doplnit podmínky veřejné zakázky a odmítnout veškeré předložené nabídky.
Zrušit výběrové řízení lze až do doby uzavření příslušné smlouvy.
b) Uzavřením smlouvy na plnění této zakázky se vybraný dodavatel zavazuje k převzetí
závazku případného vrácení finančních prostředků a finančního postihu za předpokladu, že
tato skutečnost nastane z důvodu na straně dodavatele.
c) Nabídky budou předloženy ve dvou vyhotoveních (originál a kopie) a nebudou se
uchazečům vracet.
V Kraslicích dne 17. 01. 2013

…………………………………
Ing. Zdeněk Brantl
starosta města Kraslice

Přílohy v elektronické podobě:
1. Krycí list nabídky (k vyplnění a podpisu)
2. Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (k vyplnění a podpisu)
3. Seznam referenčních zakázek (k vyplnění a podpisu)
4. Závazný návrh smlouvy o dílo (k vyplnění a podpisu)
5. Výkaz výměr k vyplnění ve formátu MS EXCEL
6. Projektová dokumentace stavby
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